
Обґрунтування  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: 

Управління справами Апарату Верховної Ради України; 

вул. М. Грушевського, 5, м. Київ, 01008; 

код ЄДРПОУ – 20064120; 

категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави. 

 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно 

кожного лота) та назви відповідних класифікаторів і частин предмета закупівлі 

(лотів) (за наявності):  код ДК 021:2015 - 72720000-3 Послуги у сфері глобальних 

мереж (Послуги доступу до глобальної мережі Інтернет) 

 

3. Процедура закупівлі: відкриті торги 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-01-06-003962-a 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

з метою надання безперебійного доступу користувачам мережі Верховної Ради 

України до мережі Інтернет та користувачам мережі Інтернет до сервісів мережі 

Верховної Ради України та балансування навантаження необхідне забезпечення 

цілодобового надання послуг додаткового синхронного доступу до мережі Інтернет 

по виділеній оптоволоконній лінії на гарантованій швидкості не менше ніж 1 

Гбіт/сек. 

На вимогу Замовника Виконавець повинен забезпечити підключення до 

обладнання Виконавця на фізичній швидкості порту 10 Гбіт/сек. 

Забезпечити безвідмовну працездатність власного прямого наземного 

дуплексного каналу до зарубіжного оператора Інтернет з пропускною спроможністю 

не менше ніж 10 Гбіт/с. 

Здійснити підключення волоконно-оптичним кабелем за адресою: 01008, м. 

Київ, вул. Садова, 3а, кім. 718 до підписання договору про надання послуг доступу 

до глобальної мережі Інтернет. 

Налагодження маршрутизації за протоколами BGP. 

За вимогою Замовника забезпечити можливість фільтрації трафіку зовнішніх 

мереж до Замовника: 

обмеження доступу з зовнішніх мереж на ресурси Замовника (наприклад, лише 

український сегмент мережі Інтернет); 

обмеження за кількістю запитів за секунду на ресурси Замовника по кожному 

користувачу; 
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інші дії, направлені на запобігання або протистояння відмові у доступі до 

ресурсів Замовника. 

Забезпечити надання кваліфікованої цілодобової технічної підтримки, а також 

надання результатів моніторингу і статистичної інформації про стан підключення в 

режимі online. 

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  

розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку 

кошторису на 2023 рік 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

очікувана вартість предмета закупівлі визначена з проведенням моніторингу 

цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що 

містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, аналогічної закупівлі у 2022 році 

та становить - 199999,00 грн 

 


